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Wie organiseren slim?  



Star cases: alle sectoren en zowel 

grote als kleine bedrijven 

• Buurtzorg Nederland: uitgelegd aan de hand van 

QRM 

• Bosch Scharnieren: QRM en sociale innovatie 

• Svenska Handelsbanken: Beyond budgeting (lean 

accounting) 

• Aannemersbedrijf: Tegenlicht documentaire ‘Het 

einde van de manager’ 

• GE Aviation Bromont: van sociotechniek naar lean/six 

sigma (technologische en sociale innovatie) 

• Enzovoort, enzovoort 
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Buurtzorg Nederland 

Zelfsturende wijkteams: geïntegreerde zorg voor beperkt 

aantal soortgelijke cliënten (dezelfde wijk) 
 

    Hoofd kantoor 
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Web community 
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Bosch Scharnieren: slimste 

bedrijf van Nederland (2013) 

• Commentaar van de jury 

"Voor ons is Fried Kaanen een missionaris op het gebied van 

QRM, zelfsturing en sociale innovatie en een heel fijn klankbord", 

aldus de jury. "We hebben hem moeten vertellen dat wat zij bij 

Bosch Scharnieren doen 'voorbeeldige sociale innovatie' heet. 

Maar dat hij het concept van 'Het beste uit mensen voor welzijn 

en welvaart' begrijpt, was vanaf de eerste kennismaking 

duidelijk. Met zijn tomeloze inzet in ons netwerk hebben Fried en 

zijn collega's aangetoond de titel 'Slimste Bedrijf van Nederland' 

meer dan ooit te verdienen. Wij zouden dan ook vereerd zijn als 

zij de titel vanaf vandaag met trots gaan dragen." 

• (bron: Kennisbank Sociale Innovatie: download PDF >>) 
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http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD4QFjAB&url=http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank/bosch-scharnieren/1177/download/juryrapport-slimste-bedrijf-van-nederland-bosch-scharnieren/2255&ei=XouNU-j1BsjnOcX5gQg&usg=AFQjCNE6U9nTm5OgHTACaxasK-cE5LLp8A&bvm=bv.68191837,d.ZWU&cad=rja
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Afschaffen jaarplannen, targets en 

budgetten 

30 June - 2 

July 2014 
Network Analysis, Jac Christis 



Svenska Handelsbanken 

    KPI’s 

Hoofdkantoor  * Customer satisfaction 

    * Income/cost ratio 

  Ondersteunen   * Loan/loss ratio 

 

Regiokantoor   Informatiesysteem 

 

  Ondersteunen 

 

Lokale kantoren 
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Organiseren 

Organiseren van primaire proces: 

1. Verdelen van het werk: functionele specialisatie 

2. Coördineren van het verdeelde werk: hiërarchische 

specialisatie  

 

Functioneel en team-based afwassen 

 

Reduceren complexiteit productiestructuur (functionele 

integratie) als voorwaarde voor decentraliseren 

besturingsstructuur (hiërarchische integratie) 

 

Innovatieve organisaties: kantelen van functionele naar 

cross-functionele teams 
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Twee soorten teams 

Functionele teams: dezelfde specialisten bij elkaar, dus 

gerelateerd aan potentieel alle orders (klanten, cliënten, 

patiënten, studenten) 

 

Cross-functionele teams: verschillende specialisten bij 

elkaar die zich specialiseren (!) op beperkt aantal 

soortgelijke orders 

 

Dus ook: het verschil tussen functioneel leren en cross-

functioneel leren (T shaped professional) 
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Kantelen van de organisatie 

Structuur: van functioneel naar cross-functioneel 

• Product-based 

• Customer-based 

• Project-based 

 

Cultuur: van resource efficiency (schaalvoordelen) naar 

flow efficiency (flow voordelen) 
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Hoe ziet dit er in het onderwijs 

uit? 

Het kantelen van de organisatie 
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Kantelen in het onderwijs 
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Bachelor bedrijfskunde 

 

 

 

 

Jaar 1 

 
Jaar 2 

 
Jaar 3 
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Decaan 

Faculteit 

Bachelor 

coördinator Leerstoelgroepen Onderwijsbureau 

Examen 

commissie 
Onderwijs 

commissie 



Onderwijs, organisatie, personeel 

Onderwijsbeleid: je profiel 
• Beroepsprofiel 

• Mate van individualiseren/flexibiliseren 

• Mate van integreren in thema’s en projecten  curriculum 

• Mate van verdiepen competenties  

    (kennis-,toepassings- en reflectiecompetenties 

 

Arbeidsorganisatie: mobiliseren menselijke bronnen 
• Verdelen: functionele versus cross-functionele teams 

• Coördineren: centraliseren versus decentraliseren 

 

Personeel: managen van menselijke bronnen 

 

(Bron: schoolontwikkelingsmodellen van Marx, Caluwé en Petri) 
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Organisatiebeleid: functionele 

teams 

Lid van leerstoelgroep (functioneel team): docenten die 

soortgelijke vakken geven zitten bij elkaar 

 

– Geen inzicht in samenhang van het onderwijs (dus extra 

coördinatie voorzieningen die niet werken) 

– Dus ook geen integrale bedrijfskunde 

– Optimaliseren eigen functionele doelen (bijvoorbeeld 

maximeren uren in onderwijs) 

– Zorgen voor oorlog bij curriculum wijziging 

 

Kortom: ‘de opleiding, dat is de leerstoelgroep’ 
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Organisatiebeleid: crossfunctionele 

teams 

Lid van semesterteam: docenten die verschillende 

vakken geven aan beperkt aantal soortgelijke 

studenten zitten bij elkaar 
 

– Dus inzicht in de samenhang van het onderwijs op 

semesterniveau 

– Verantwoordelijk voor integratie van vakken 

– Verantwoordelijk voor de integrale regeling van het 

semesteronderwijs op operationeel niveau 

–  Optimaliseren het (semester) onderwijs 

– Zijn je bondgenoten bij onderwijsvernieuwing 

 

Kortom: ‘de opleiding, dat is het semesterteam’ 
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Crossfunctionele teams 

Ondermeer afhankelijk van de omvang 

– Blokteams 

– Semesterteams 

– Jaarteams 

– Teams voor afstudeerrichtingen 

 

Dit (en niet individuele functies en/of vakken) zijn de 

bouwstenen van je organisatie 
 

Die vereisen een aanpassing van de voorbereiding, 

ondersteuning en besturing 

21 



HBO Engineering 
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Een semester: badkuipmodel 

1. Introductie semester thema 

2. Vier inhoudelijke cursussen 

3. Een methode cursus (onderzoek of interventie) 

4. Integratievak: opdrachten van de cursussen 

5. Integratieproject 

 

    2.1 2.2 

  1     5 

    2.3 2.4 

           3  

            4 
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Twee opleidingen: de blokken 

Vak A (5) Vak B (5) 

Integratie Project (5) 

Twee vakken plus IP  Zes vakken plus IP 

 

 

 

 

 

 

 

Waar is werkdruk hoger en kwaliteit onderwijs lager?  

IP  

OK 

SCM 

JM 

FEM 

BVE 

BVS 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 



Besturingsmodel 

 

 

 

 

 Problemen Doelen/kaders  Oplossingen 

 

 

 

 

Problemen  Doelen/kaders   Oplossingen 

 

 

 

 

   Experimenten 
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ST ST ST ST ST 

Bachelor coördinator: maandelijks 

overleg met semester coördinatoren  

Decaan 
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Besturingsstructuur 

1. De command-control as: doelen en kaders zo 

globaal mogelijk 

 

2. De leer-as: problemen en oplossingen zo 

gedetailleerd mogelijk (learning by monitoring) 

 

3. De experimenteer-as: afwijkingen als experiment 

 

Zonder deze structuur heb je geen lerende organisatie 

en geen conditioneel autonome teams 



www.hanze.nl 
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 Toename 
 storingskansen 
 
 Afnemende 
 flexibiliteit 
 
 Versterkte centrale controle 
 Meer arbeidsdeling 
 
 Systeem 
 verlies 
 
Materieel Immaterieel 
 
Te ruime  Te ruime 
buffers en normtijden 
capaciteiten 

 Storing 
 
 Zelf oplossen? 
 
 Samen met anderen? 
 
 Periodiek overleg? 
 
 Onopgelost probleem 
 
Streven naar ‘onzichtbare’ 
 speelruimte 
 
 Niet succesvol 
 
gedrag:   houding:     gevoel: 
verzuim   vervreemding stress 

Storing 
opgelost 

De vicieuze bureaucratiseringcirkel 

nee 

nee 

nee 

ja 
 
ja 
ja 

succesvol 



Algemene principe 

Afschaffen jaarplannen, targets en budgetten want 

1. Tijdrovend en kostbaar 

2. Toekomst is onvoorspelbaar 

3. Lokken verkeerde gedrag uit 

 

Vervangen door adaptief systeem met 

1. Radicaal gedecentraliseerde organisatie 

2. Gestuurd op beperkt aantal KPI’s 

3. Ondersteund door transparant informatiesysteem 
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Gaming (informeel regelen) 

• Always negotiate the lowest targets and the highest rewards 

• Always make the bonus, whatever it takes 

• Never put customer care above sales targets 

• Never share knowledge or resources with other teams – they are 

the enemy 

• Always ask for more resources than you need, expecting to be 

cut back to what you actually need 

• Always spend what is in the budget 

• Always have the ability to explain adverse variances 

• Never provide accurate forecasts 

• Always meet the numbers, never beat them 

• Never take risks 
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Functionele en hiërarchische 

differentiatie 
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H/S over variabiliteit en buffers  

Variabiliteit vereist buffers. Variabiliteit heeft drie vormen: 
1. Input: toeleveranciers 

2. Proces: bewerkingstijden, omsteltijden, machinestoringen, enz. 

3. Output: vraag 

Buffers zijn er in drie vormen: 
1. Tijdbuffers: klanten wachten op producten 

2. Voorraadbuffers: producten wachten op klanten 

3. Capaciteitsbuffers: mensen/machines wachten op producten 

Flexibiliteit: reduceert behoefte aan buffers 
– Balpennen fabriek: 

– Ambulance dienst: 

– Orgaan transplantatie: 
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Benutting, doorlooptijd en 

variabiliteit 
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Suri: organizational structure 

         EoS: cost-based  EoF: time-based 

 

1. Organization:     Functional   Cellular 

 

2. Management:     Top-down   Team 

          control   ownership 

 

3. Team members: Narrow,   Cross- 

          specialized   trained 

 

4. QRMindset:         Efficiency and  Relentless focus 

          utilization goals  on MCT reduction 

9 30 June - 2 July 2014 Buurtzorg Nederland, Jac Christis 



Een overzicht 

Wat doen alle organisaties: specialiseren 

 

Wat doen bureaucratische organisaties: differentiëren 

 

Waarom doen ze dat: resource efficiency 

 

Wat doen innovatieve organisaties: integreren 

 

Waarom doen ze dat: flow efficiency 
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De gekantelde school 
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De organisatie van het proces 

1. Organiseren: dwars op het orderproces 

 

x,y,z      x,y,z 

 
2. Organiseren: rond soortgelijke orders 

 

x       x 

 

y       y 

 

z       z 

A B C D E 

a b c d 

a b c e 

b c d e 

28-11-2013 Slim organiseren, de organisatie van de organisatie  
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Functionele structuur 
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Functionele structuur 

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie  28-11-2013 



Resource efficiency 
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Flow efficiency 
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Discussie over de unit organisatie 

Unit organisatie (M-vorm): reduceren complexiteit 

• integraal verantwoordelijk eigen marktsegment eigen staf  

• Interne structuur is functioneel 

 

Afbreken unit organisatie: resource efficiency 

• Stap een: centraliseren staf (shared services) 

• Stap twee: centraliseren besturingsassen (de MDO) 

 

Verdiepen unit organisatie: flow efficiency 

• Units binnen units: cross-functionele teams als bouwstenen 

• Verder decentraliseren besturing (binnen de unit) 
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